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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 9/2019 
Caràcter: Ordinària 
Convocatòria: primera 
Dia: 21 de maig de 2019 
Horari: de 19:30 hores a 20:35 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
A Celrà, quan són les 19:30 hores del dia 21 de maig de 2019, es reuneixen a la sala de 
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del Senyor 
Alcalde President, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde 
Sr. Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d'alcalde 
Sra. Eulàlia Ferrer Benito, segona tinenta d'alcalde 
Sr. Jan Costa Rengel, tercer tinent d'alcalde. 
Sra. M. del Mar Camps Mora, quarta tinenta d'alcalde 
 
Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Melero Agea 
 
També assisteixen com a oients les Sres. Sònia Fortià Martí i Mercè Amich Vidal, 
regidores delegades amb dedicació específica. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els assumptes que figuren a l'ordre 
del dia i que són els següents: 
 
1. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 
7 de maig de 2019. 
 
Es dóna per llegida l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària del dia 7 de 
maig de 2019, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres, i s’aprova per 
unanimitat. 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
2. Pròrroga de llicència urbanística per a l’ampliació d’una nau industrial amb 
magatzem frigorífic annex (expedient 152/2015). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 6 de juny de 2016, per acord de Junta de Govern Local, es va atorgar a 
l’empresa CÀRNIQUES CELRÀ SLU llicència urbanística per a l’ampliació de nau industrial 
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amb magatzem frigorífic annex al carrer Ter núm.  26 de Celrà. De conformitat amb la 
pròpia llicència urbanística el termini per iniciar les obres és d’un any i els termini pel seu 
acabament de 3 anys, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la 
llicència, resolució degudament notificada en data 8 de juny de 2016.  
 
La pròpia llicència ja advertia al titular de la llicència del dret a sol·licitar una pròrroga tant 
del termini de començament com del termini d’acabament de les obres i la seva obtenció 
per la meitat del termini què es tracti, si es sol·licita de manera justificada abans 
d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
2. En data 3 de maig de 2019, registre municipal d’entrada núm. 2.716, l’empresa 
Càrniques Celrà SLU sol·licita una pròrroga de la llicència d’obres per acabar les obres de 
l’ampliació de nau industrial amb magatzem frigorífic annex al carrer Ter núm.  26 de 
Celrà. 
 
3. En data 20 de maig de 2019 l’arquitecta de l’Ajuntament emet informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 189.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme disposa que les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les 
obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la 
sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Atès que la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obra major s’ha sol·licitat abans 
d’exhaurir-se el termini. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’ordenança fiscal núm. 11 
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
La Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer.-  Concedir a l’empresa CÀRNIQUES CELRÀ SLU amb NIF núm. (…) una pròrroga de 
la llicència urbanística concedida per l’acabament de les obres d’ampliació de nau industrial 
amb magatzem frigorífic annex al carrer Ter núm.  26 de Celrà, fins al dia 8 de desembre 
de 2020. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la taxa municipal d’expedició de llicència 
(OF.11): 80 € 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al titular de la llicència.  
   

 
3. Llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb 
piscina (expedient X424/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 10 d’abril de 2019, registre d’entrada municipal 2.279, l’empresa Construccions 

Rebujent SA,  sol·licita llicència urbanística per a la construcció de d’una habitatge 
unifamiliar amb piscina al carrer Joan Salvat Papasseït núm. 13 de Celrà. 

2. En data 10 de maig de 2019, registre d’entrada municipal núm. 1.212, es requereix 
documentació complementària. 
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3. En data 14 de maig de 2019, registre d’entrada municipal núm. 2.914, l’empresa 
Construccions Rebujent SA presenta la documentació requerida. 

4. En data 16 de maig de 2019, emet informe favorable l’arquitecta municipal. 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme. 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a l’empresa CONSTRUCCIONS REBUJENT SA amb NIF núm. (…) llicència 
municipal per a la CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AMB PISCINA al carrer Joan 
Salvat Papasseït núm. 13 de Celrà (referència cadastral núm. xxx), salvat el dret de propietat i 
sens perjudici de tercer.  
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
- Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
- Projecte executiu visat. 

 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 

- Plànols definitius de les obres, certificat final de l'obra, alta cadastral i comunicació 
prèvia de 1ª ocupació. 

- Plànols definitius de les obres, acotats i referenciats, de les connexions dels serveis de 
l’edifici a les instal·lacions existents i definitives en els espais públics.  

- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució 
de la fiança per a la gestió de residus. 

- La comunicació prèvia i l'obtenció de la 1ª ocupació serà requeriment necessari i 
imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat, pel subministrament d'aigua potable 
i per a la prestació de qualsevol altre servei municipal.  

 
Condicions Particulars: 

- Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig 
pels serves tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres 
que afectin a espais públics. 

 
Condicions Generals: 

- Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
- No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, 
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sense prèvia autorització.  
- Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública 

existent de plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.  
- Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
- Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
- El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia 

sol·licitud i llicència municipal.  
- Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i 

totalment acabats.  
- Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, 

números o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins 
públics.  

- La llicència inclou la construcció de les tanques. 
- La llicència inclou la construcció de la piscina. 
- L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa 

caldrà ser sol·licitada a part.  
- La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la 

immediata i total paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les 
mateixes condicions que inicialment foren precises.  

- No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
- En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent 

autorització.  
- El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació 

Urbana de Celrà i del Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà. 
- Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
- Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics 

municipals.  
- Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives 

en els espais públics.  
- Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es 

col·locarà sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.  
- Es deixarà la vorera pavimentada en tota l'amplada entre la meitat de les juntes de 

dilatació i amb el mateix tractament i acabat que l'existent.  
- Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de 

llicència de 1ª ocupació i alta cadastral.  
- L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per 

obtenir la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la 
prestació de qualsevol altre servei municipal.  

- Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 
 
         Tipus gravamen 
 
Base liquidable vivenda        350.993,43  3,25 €   11.407,29 € 
 
Base liquidable piscina           12.318,57  3,25 €        400,35 € 
 
Bonificació etiqueta 
energètica B: 5% vivenda 
liquidable          - 570,36 €  
 
Placa informativa:             12,00 € 
 
Taxa municipal d’expedició de llicència (OF núm. 11)                           310,00 € 
 
TOTAL: 11.559,28 € 
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Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 
4. Llicència urbanística per a la reforma interior d’un habitatge (expedient 
x451/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 21 de novembre de 2018, registre d’entrada E2018000132, el Sr. (…), en 
representació de la Sra. (…), presenta sol·licitud de llicència urbanística per a la substitució 
d’una coberta d’habitatge unifamiliar situat al carrer Ronda de Baix número 22 de Celrà. 

2. En data 18 de desembre de 2018, per acord de Junta de Govern Local, es concedeix 
llicència urbanística per a la substitució de coberta l’habitatge situat a la Ronda de Baix 
núm. 22 de Celrà, a favor de la Sra. (…). 

3. En data 16 d’abril de 2019, registre d’entrada E2019002380, el Sr. (…), en representació 
de la Sra. (…), presenta sol·licitud de llicència urbanística per a la reforma d’un habitatge 
unifamiliar situat al carrer Ronda de Baix número 22. 

4. En data 13 de maig de 2019, registre de sortida S2019001230, es requereix a la Sra. (…) 
documentació complementària. 

5. En data 17 de maig de 2019, registre d’entrada E2019003043, el Sr. (…), en representació 
de la Sra. (…), presenta la documentació complementària. 

6. En data 17 de maig de 2019 l’arquitecta emet informe favorable.  
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
1. Articles 187.1 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme 
2. Articles 81 i 83 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
3. Article 40 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 
4. Ordenances fiscals número 5, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres, i número 11, reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
5. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  

 
En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Concedir a la Sra. (…) amb DNI núm. (…) llicència municipal per a la REFORMA 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT situat a la Ronda de Baix núm. 22 de Celrà (ref. cadastral 
núm. xxx), salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer. 
 
Segon.- Fixar en un any el termini d'iniciació de les obres objecte de la llicència; en tres anys 
el termini del seu acabament. El transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o 
bé sense haver-les acabat, produirà la caducitat de la llicència. El titular de la present llicència 
urbanística té dret a sol·licitar una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres i s'obtindrà per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten 
d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
 
Tercer.- Fer constar que la llicència urbanística concedida, s'ajustarà a les condicions i 
presentació de la documentació complementària següent: 
 
 

 



 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

Documentació a presentar abans de l'inici de les obres: 
Llicència fiscal del constructor i dels industrials a Celrà o província (model 036). 
Fulls d'assumeix de direcció d’execució de les obres (arquitecte tècnic).  
Full d'assumeix de coordinació de seguretat i salut.  
 
Documentació a presentar a l'acabar les obres: 
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus i sol·licitud de devolució de la 
fiança per a la gestió de residus. 
 
Condicions Particulars: 
Abans de començar les obres, es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents a 
la vorera i al vial. 
Abans de començar les obres, es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels 
serveis tècnics municipals i el constructor, per obres majors i també per les obres que afectin a 
espais públics.  
Per les terrasses, per l’aire condicionat, tendals i altres, es faran condicions apart. 
 
Condicions Generals: 
Totes les escomeses seran a càrrec del sol·licitant.  
No es pot intervenir en cap servei d’instal·lacions municipals ni en cap espai públic, sense 
prèvia autorització.  
Les aigües plujanes tindran xarxa separativa que es connectarà a la xarxa pública existent de 
plujanes o a dipòsit de 6.000 litres.  
Es col·locaran canals i baixants a les façanes alineades a vial.  
Els fonaments de tanques i edificacions no envairan els espais públics.  
El desplaçament i substitució de fanals i arbres serà a càrrec del sol·licitant prèvia sol·licitud i 
llicència municipal.  
Es deixaran els espais públics amb les mateixes condicions d'abans de fer les obres i totalment 
acabats.  
Les façanes i les tanques són subjectes a la servitud gratuïta d'instal·lació de plaques, números 
o suports de tot tipus i altres elements que l'Ajuntament determini per a fins públics.  
La llicència no inclou la construcció de les tanques.  
La llicència no inclou la construcció piscina.  
L'atorgament d'aquesta llicència no autoritza a l'ocupació de la via pública, la qual cosa caldrà 
ser sol·licitada a part.  
La renúncia o separació del(s) tècnic(s) o facultatiu(s) director(s), implicarà la immediata i total 
paralització de l'obra i no es podrà reprendre sense complimentar les mateixes condicions que 
inicialment foren precises.  
No s'admetran altres usos que els especificats en el projecte.  
En cas d'instal·lar aparells d'aire condicionat caldrà sol·licitar la corresponent autorització.  
El projecte complirà amb tota la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Celrà i del Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà. 
Es faran cates a mà per a la localització dels serveis existents.  
Es farà acta de comprovació i conformitat del replanteig pels serveis tècnics municipals.  
Es presentarà plànols acotats i referenciats de les instal·lacions existents i definitives en els 
espais públics.  
Es deixarà la vorera pavimentada segons es concreti amb l'Ajuntament. El panot es col·locarà 
sense rejuntar i a les corbes seguirà la línia de la vorada.  
Es deixarà la vorera pavimentada en tota l'amplada entre la meitat de les juntes de dilatació i 
amb el mateix tractament i acabat que l'existent.  
Es presentarà plànol definitiu de les obres, certificat final de l'obra, sol·licitud de llicència de 1ª 
ocupació i alta cadastral.  
L'obtenció de la llicència de 1ª ocupació serà requeriment necessari i imprescindible per obtenir 
la cèdula d'habitabilitat, per el subministrament d'aigua potable i per a la prestació de 
qualsevol altre servei municipal.  
Presentació dels certificats de l'empresa de gestió de residus. 
Cal complir amb el Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic de Celrà. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, que genera l'obra de la forma que es relaciona seguidament: 
 



 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Municipal núm. 5) 

Base liquidable declarada: 145.411,56 € 

Tipus de gravamen: 3,25%  

Import:     4.725,88 €  

Bonificació 35% casc antic    -1.654,06 € 

Placa informativa: 12,00 € 

Taxa municipal d'expedició de llicència (OF núm. 11) 310,00 € 

TOTAL:    3.393,82 Euros  

 
Cinquè.- Fer constar al sol·licitant que l'anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades 
les obres i aportant el certificat final no s'ha girat comprovació administrativa per aquest 
ajuntament. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al titular de la llicència. 

 
 

5. Aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària municipal titulat ‘Projecte 
de complements del Parc Cors-Guinard’ (Exp. X880/2018). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 5 de març de 2019, es va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària titulat Projecte de complements del Parc 
Cors-Guinard, amb un pressupost total d’execució per contracte de 41.338,02 Euros, IVA 
exclòs (50.019,00 Euros, IVA inclòs). 
 
2. Es va sotmetre a informació pública, mitjançant un anunci publicat al BOP de Girona 
número 52 de 14 de març de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7835 de 20 de març de 2019, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la 
corporació, podent presentar al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar des 
de l’última publicació de l’anunci en el BOP i el DOGC. 
 
3. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte, d’acord amb l’article 37 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’ aprova el reglament d’ obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
 
2. L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  i s’ha d’inserir al tauler 
d’anuncis de la corporació, de conformitat amb l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  
3. Per tot l’exposat, i de conformitat amb el què disposen els articles 37 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
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A C O R D 
 

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària municipal titulat Projecte de 
complements del Parc Cors-Guinard, amb un pressupost total d’execució per contracte de 
41.338,02 Euros, IVA exclòs (50.019,00 Euros, IVA inclòs). 
 
Segon.- Publicar el present acord mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i a l’e-
tauler de la Corporació Local. 

 
 
6. Aprovació de la modificació no substancial de la memòria valorada per a la 
reforma de la climatització de l’Escola municipal de Dansa de Celrà (expedient 
X244/2019). 
 
 

Per acord de Junta de Govern Local, sessió de data 19 de març de 2019, es va aprovar la 
memòria valorada per a la reforma de la climatització de l’Escola Municipal de Dansa de 
Celrà amb la instal·lació d’una bomba de calor i fred, redactada per l’enginyer municipal, 
amb un pressupost total de 32.955,48 euros, Iva exclòs (39.876,13 euros, IVA Inclòs). 
L’enginyer municipal, redactor de la memòria, ha emès informe segons el qual es proposa 
modificar la memòria. Es tracta d’una modificació no substancial que no comporten cap 
alteració substancial de l’objecte principal o de les característiques bàsiques de les obres, 
equivalent a un 6,8% d’increment, respecte el cost inicial, motivat per la necessitat de 
canviar l’envolvent del comptador. 
  
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 

 
A C O R D 

 
Únic.- Aprovar la modificació de la memòria valorada per a la reforma de la climatització 
de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà amb la instal·lació d’una bomba de calor i fred, 
redactada per l’enginyer  

 
 
7. Modificació puntual número 2 del Pla especial urbanístic del nucli antic de 
Celrà (Exp. X524/2019) 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà fou aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’urbanisme de Girona en sessió de data 25 de novembre de 1998, condicionant 
la seva publicació a la presentació d’un text refós que s’havia de sotmetre a l’aprovació del 
Ple municipal. 
 
El text refós del PGOU fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 2 de febrer de 1999. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de febrer de 1999, va 
donar la seva conformitat a l’esmentat text refós i va ordenar la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  
2. El Pla Especial urbanístic del nucli antic de Celrà es va aprovar el 20 d’abril de 2007, 
DOGC número 5060, de 31 de gener de 2008). 
 
3. En sessió plenària de data 14 de maig de 2019 s’ha aprovat inicialment els documents 
que integren la modificació puntual número 18 del Pla General d’Ordenació Urbana del 
municipi de Celrà, redactada per l’arquitecte Joaquim Bover Busquet i que l’Ajuntament ha 
assumit expressament i l’ha promogut.  
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4. Amb aquesta modificació del pla especial del casc antic es pretén determinar la cessió 
gratuïta de sòl per destinar-lo a sistema viari d’aparcaments i modificar la regularització de 
les determinacions d’ordenació de l’edificació d’una parcel·la situada al casc antic de Celrà 
en la cruïlla dels carrers Maria Cristina i Carrer dels Àngels. 
 
La proposta comporta una millora de la mobilitat urbana en crear unes places d’aparcament 
públiques per automòbils en el Carrer Maria Cristina i la disminució de l’alçada reguladora 
màxima en un edifici existent en passar de planta baixa més dos a planta baixa més un pis 
(sense perdre sostre edificable) quedant la nova edificació proposada a la mateixa alçada 
que la resta dels edificis adjacents en tota l’illa de cases, facilitant així la mobilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques a la casa existent i la millora de la mobilitat de 
vehicles en el nucli antic de Celrà.  
 
5. Han emès informe l'arquitecta i la secretària de la corporació, els quals consten en 
l’expedient. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Aquesta modificació és d’iniciativa privada, i de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 101 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost “la 
iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels 
plans d’ordenació urbanística municipal que presenti”, si bé “l’ajuntament pot assumir 
expressament la iniciativa pública per a formular-les”, com en el present supòsit. 
 
Respecte a la tramitació de l’expedient de modificació de les figures del planejament 
urbanístic, l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic  se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen 
la formació. 
 
És l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  el que regula la tramitació dels 
plans urbanístics derivats. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, sobre la modificació del 
planejament urbanístic i la seva tramitació, l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost i l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l'adopció del següent  

 
ACORD 

 
Primer. APROVAR inicialment els documents que integren la Modificació Puntual número 2 
del Pla Especial urbanístic del Nucli Antic de Celrà, redactada per l’arquitecte Joaquim Bover 
Busquet,  en els termes que s’assenyala en la memòria adjunta a aquest acord, i que 
l’Ajuntament assumeix expressament i el promou. 
 
Segon. SOTMETRE aquest acord, juntament amb la documentació que integra la 
modificació, a exposició pública durant un mes mitjançant anuncis que es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en un dels diaris de major circulació de la 
província, en el tauler d’edictes i a l’e-tauler de la pàgina web de la corporació. Dins el 
termini d’exposició pública els interessats poden examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que creguin oportunes. 
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Tercer. SOL·LICITAR informes als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials, i que és a la Direcció General d’aviació civil -Ministeri de Foment- i a l’òrgan 
ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Quart.- COMUNICAR aquest acord a la propietat i al Sr. (…). Així com també comunicar 
aquest acord als propietaris de les finques que limiten amb la finca objecte d’aquesta 
modificació puntual, per si és del seu interès la consulta d’aquest expedient i la possible 
formulació de suggeriments o al·legacions durant el període d’informació pública. 

 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA I PATRIMONI 
 
8. Ratificació del decret d’Alcaldia número 421/2019, de data 7 de maig de 
2019, relatiu a un contracte menor de serveis per al suport tècnic dels concerts 
de Festa Major (exp. X459/2019). 
 

Per Decret d’Alcaldia número 421/2019, de data 7 de maig de 2019, es resol el que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’empresa BTM Sound, S.L, ha presentat la seva oferta econòmica, per un 
import de 3.900,00 euros (IVA exclòs).  
 
2. En data 3 de maig de 2019 l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin els 
imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, 
quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes 
de subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en 
relació amb les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit 
estatal. La tramitació de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que 
motivi la necessitat del contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la 
despesa i la incorporació en el mateix de la factura corresponent, que ha de reunir 
els requisits que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei. 
 

HE RESOLT 
 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa BTM Sound, S.L, amb NIF (…) i domicili 
fiscal a C/Major de Salt, 345. 17190 Salt (Girona), el contracte menor de serveis 
pel servei tècnic dels concerts de Festa Major, els dies 3 i 4 de maig de 2019 al 
Pavelló de les Piscines, per un import de 3.900,00 euros, més 21 % d’IVA (819,80 
€), que fan un total de 4.719,80 €, de conformitat amb l’oferta presentada. 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
30338022609 “Festes populars i altres esdeveniments”, del pressupost vigent de la 
corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de 
l’aprovació de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del 
contractant en la forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, fent especial referencia al seu objecte, 
durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de 
conformitat amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. Laura Francès San 
Martín (tècnica de cultura), que exercirà les facultats de responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i comunicar-li que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte de la present resolució a Comptabilitat i a Tresoreria de la 
corporació. 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 421/2019, de data 7 de maig de 2019, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 

 
 
9. Aprovació de la modificació del contracte d’obra per a la reforma de la 
climatització de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà amb la instal·lació d’una 
bomba de calor i fred (expedient X533/2019). 
 

Per acord de Junta de Govern Local, de data 2 d’abril de 2019, es va adjudicar el contracte 
menor d’obres per a la climatització de l’Escola municipal de Dansa de Celrà amb la 
instal·lació d’una bomba de calor a favor d’Instal·lacions Francesc (...), per un import de 
27.136,47 euros, IVA exclòs (32.835,13 euros, IVA inclòs). 
 
L’enginyer municipal ha emès proposta de modificació del contracte d’obra per import 
1.861,57 euros, IVA exclòs (2.252,50 euros, IVA inclòs), degut a les necessitats que 
s’indica en el propi informe. També es posa de manifest que  l'empresa ha acceptat la 
proposta de modificació del contracte. 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 
I atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
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En base a aquest antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer. Aprovar la modificació del contracte d'obres per a l’execució de l'obra consistent 
en la climatització de l’escola municipal de dansa amb la instal·lació d’una bomba de calor i 
fred, adjudicat a favor d’Instal·lacions Francesc (...), i que  suposa un percentatge del preu 
del contracte del 6,8% (1.861,57 euros, IVA exclòs -2.252,50 euros, IVA inclòs-). 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària número 
77.3260.62700 ‘Inversions escola municipal de dansa’ del vigent pressupost general. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa d’Instal·lacions Francesc (…). 
 
 

10. Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió i explotació de les 
instal·lacions de la piscina municipal de Celrà (expedient 165/2017). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Per acord de Junta de Govern Local, sessió ordinària de data 16 de maig de 2017, es va 
adjudicar el contracte per la gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal 
de Celrà a favor de l’empresa Sportgest Associació Esportiva. 
 
Contracte que es va formalitzar el dia 25 de maig de 2017, establint-se en la seva clàusula 
tercera el següent: La durada del contracte comprèn des de la data de formalització fins al 
dia 31 de maig de 2018. El contracte serà prorrogable de forma expressa, abans de la 
finalització del contracte, i sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, 
pugui excedir de 2 anys. 

 
I en sessió de Junta de Govern Local del dia 17 d’abril de 2018 es va acordar prorrogar la 
gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà des del dia 1 de juny 
de 2018 fins al dia 31 de maig de 2019. 
 
2.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 d’abril de 2019, es va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i amb assenyalament de 
diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu de concessió de serveis per a la 
gestió i explotació de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà, es va aprovar el 
Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars 
i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte. Havent-se 
presentat oferta per part d’una única empresa.  
 
3.- La temporada d’obertura de la piscina municipal d’enguany comença el dia 8 de juny i, 
de conformitat amb els terminis marcats per la legislació de contractes vigent, el nou 
contracte administratiu de concessió de serveis de les instal·lacions de la piscina municipal 
encara no s’haurà formalitzat. 
 
4.- Ha emès informe la Secretària de la Corporació sobre les consideracions jurídiques a 
tenir en compte i que serveixen de motivació a aquest acord. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La DT 1ª de la LCSP disposa que els contractes administratius adjudicats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran, en quan als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva modificació, duració i règim de pròrrogues, per la 
normativa anterior. 
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Tal i com consten en els antecedents de fet, aquest contracte administratiu es va adjudicar 
el dia 16 de maig de 2017, per tant, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LCSP, és 
per la qual cosa que ens regirem per la normativa anterior (TRLCSP). 
 
No obstant això, interessa assenyalar que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 -
LCSP 2017-, si bé no és norma aplicable al supòsit que ens ocupa, sí que recull previsions 
expresses sobre aquesta matèria, introduint una pròrroga específica en situacions de 
transitorietat en la realització de la prestació, i així en el seu art. 29.4 paràgraf final, 
preveu la possibilitat que: 
 

 “(…) quan al venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte 
que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a 
conseqüència d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan 
de contractació produïdes en el procediment d'adjudicació i existeixin raons 
d'interès públic per a no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte 
originari fins que comenci l'execució del nou contracte i en tot cas per un període 
màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions del contracte, sempre 
que l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi publicat amb una antelació mínima 
de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.” 

 
2.2. La jurisprudència avala la potestat de l’administració per prorrogar la vigència d’un 
contracte fins a la licitació i nova adjudicació un cop finalitzada la seva vigència. En aquest 
sentit podem esmentar: 
Sentència del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala contencioso administrativa, 
Secció 3ª, Sentencia 86/2016 de 25 Feb. 2016, Rec. 477/2015 

 
“La Sentencia apelada no infringe lo dispuesto en los arts. 75.3 (LA LEY 
10868/2007) , 99.3 (LA LEY 10868/2007) , 192 (LA LEY 10868/2007) , 195 (LA LEY 
10868/2007) y 202.1 de la LCSP (LA LEY 10868/2007) . En aras a la protección del 
interés público, que sin duda existía en el caso presente al ser necesario mantener 
los centros escolares en las debidas condiciones de limpieza hasta que comenzara a 
prestar el servicio el nuevo adjudicatario, la Administración Pública tiene atribuidas 
legalmente potestades administrativas y prerrogativas en relación con los contratos 
administrativos (potestad de dirección, inspección, interpretación, modificación 
resolución etc...) que son resaltadas por la Sentencia de instancia que relata que el 
Ayuntamiento de Alcorcón acordó la prórroga controvertida por razones de interés 
público ya que, habiéndose promovido nueva licitación resultaba del todo imposible 
disponer de la nueva adjudicataria antes de la fecha de finalización del contrato, es 
decir antes del 30 de abril de 2014, y que , como era necesario mantener el 
servicio de limpieza en los colegios públicos y dada la falta de respuesta por parte 
de la contratista adjudicataria del servicio, el Ayuntamiento acordó la prórroga del 
contrato; entendemos que, en efecto, en el caso presente la clara vinculación del 
objeto del presente contrato al interés público alcanza una entidad tal que dicho 
interés no tolera que la Administración se despoje de sus prerrogativas y las utilice 
para salvaguardar el interés público debiéndose de recordar que nos hallamos en el 
ámbito de un contrato administrativo en que las posiciones de la Administración 
contratante y el contratista no son iguales como ocurre en los contratos privados, 
toda vez que la primera actúa en el ejercicio de facultades y atribuciones que le da 
la Ley en defensa del interés público y general, mientras que el contratista defiende 
sus intereses particulares , por lo que ostenta aquella una serie de prerrogativas en 
los contratos administrativos que se recogen en el artículo 194 de la LCSP (LA LEY 
10868/2007) , que dice así:" Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento , modificarlos por razones de interés público , acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. " 

 
A més a més, l’article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que són obligacions del 
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contractista prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ens local 
contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de 
forma directa. En cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei 
fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió. 
 
I l’article 161 del mateix reglament, en el seu apartat segon, disposa que els serveis s’han 
de prestar amb la continuïtat i la regularitat que el funcionament exigeix, sense altres 
interrupcions que les que es produirien si el servei fos prestat directament per l’ens titular. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l'anterior i en virtut de la present, atenent les circumstàncies concurrents en el 
present expedient, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció dels següent 

 
ACORD 

 
Primer. Prorrogar el contracte administratiu de gestió i explotació indirecta en règim de 
concessió administrativa de les instal·lacions de la piscina municipal de Celrà formalitzat 
amb l’empresa Sportgest Associació Esportiva, des del dia 1 de juny de 2019 fins al dia 29 
de febrer de 2020, pels motius que s’indiquen en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon. Notificar aquest acord a Sportgest Associació Esportiva. 

 
 
11.- Adjudicació del contracte de venda del paper i cartró procedent del servei 
de la recollida selectiva (expedient X511/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 14 de maig de 2019, la tècnica de medi ambient informa que és justificable 
continuar amb la contractació de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI  
S.L. (TIRGI) per a la venda de paper i cartró de la recollida selectiva, degut a les quantitats 
i als ingressos que han suposat la recollida selectiva de paper i cartró durant el darrer any, 
així com a la manca d’infraestructura necessària per gestionar el paper i cartró recollit a 
través d’un altre gestor. 
 
En data 15 de maig de 2019, registre d’entrada municipal núm. 2934, l’empresa TIRGI ha 
presentat  la seva oferta econòmica.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic,  i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, 
pel qual s’ aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.  
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI SL, 
amb domicili al Polígon Industrial, carrer Ter s/n, de Celrà, i NIF (…), el contracte de venda 
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del paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva, pel preu ofertat pel 
contractista, i que no inclou l’IVA, és el següent:  
 

- Material qualitat Aspapel 1.01 Mescla comú de paper i cartró (€/tona i mes) = Preu 
mensual Aspapel (€/tona) - 8 (€/tona) 

 
- Material qualitat Aspapel 1.04.01 Paper i cartró ondulat ordinari (€/tona i mes)= Preu 

mensual Aspapel (€/tona) - 8 (€/tona) 
 
El preu de venda del paper i cartró estarà referenciat respecte a l’estadística de preus del 
paper recuperat a Espanya de l’associació ASPAPEL, al qual s’addicionarà el diferencial ofert 
per l’empresa adjudicatària. Posteriorment l’empresa adjudicatària abonarà l’import de la 
venda del paper i cartró a l’Ajuntament de Celrà, mensualment, mitjançant transferència 
bancària. 
 
La durada del contracte es fixa des del dia 1 de maig de 2019 fins el dia 30 d’abril de 2020. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Tècniques i Recuperacions del Gironès TIROI 
S.L. i comunicar-li que aquest acord perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Comptabilitat i a la Tresoreria de la Corporació. 

 
 
12.- Adjudicació d’un contracte menor de serveis de jardineria (expedient 
X509/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El tècnic de l’àrea ha emès informe justificant el servei a contractar i que són treballs 
urgents de jardineria a diferents indrets del municipi: Parc Cors-Guinard, Pistes de tennis, 
EBM Trapelles, desbrossaments (zona esportiva, pisos polígon, zona entrada poble, zona 
Ajuntament) i reg de l’arbrat del municipi. 
 
2. Es va convidar a l’empresa (…) perquè presentés la seva oferta econòmica, sent la 
presentada la següent: 5.134,74 Euros (IVA exclòs) 
 
3. En data 13 de maig de 2019 l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant 
l’adjudicació del contracte a l’empresa (…) i motivant la necessitat del contracte on es 
justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que 
individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, l’objecte del contracte és de serveis. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
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3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat  
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa (…), amb NIF (…) i domicili a efectes de notificació 
al (…), el contracte menor de serveis per a realitzar treballs urgents de jardineria a 
diferents indrets del municipi, per un import de 5.134,74 euros, IVA exclòs (6.085,98 
euros, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1700.21000  “Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres”, del pressupost vigent 
de la corporació, i de conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió del gestor de serveis, que exercirà les 
facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 

 
 
13. Adjudicació d’un contracte menor de subministrament per una nova àrea 
d’aportació mòbil (expedient X151/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. En data 11 de febrer de 2019 la tècnica de medi ambient ha emès informe justificant el 
subministrament a contractar, i que correspon al subministrament d’una àrea d’aportació 
mòbil de suport a la recollida PaP.  
 
2. Es va convidar a l’empresa Compañia Industrial de Remolques SL perquè presentés la 
seva oferta econòmica, sent la que ha presentat la següent: 
 
Nom Data registre Núm. registre Import IVA exclòs 
Compañia Industrial de 
Remolques SL 

11/02/2019 915 6.197,34 € 

 
3. En data 15 de febrer de 2019, l’òrgan de contractació ha emès informe motivant la 
necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de l’article 118.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
3. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
ACORD 

 
Primer. Adjudicar a favor de l’empresa Compañia Industrial de Remolques SL, amb NIF 
(…) i domicili a efectes de notificació a c/ Sis 9, 08794 Les Cabanyes del Penedès, el 
contracte menor de subministrament d’una àrea d’aportació mòbil de suport a la recollida 
PaP, per un import de 6.197,34 €, IVA exclòs (7.498,78 €, IVA inclòs), de conformitat amb 
l’oferta presentada núm. 190074 (registre d’entrada núm. 915, de data 11 de febrer de 
2019) i subjecta a les condicions següents: l’àrea d’aportació mòbil anirà en un remolc 
classe 01, el qual no requereix matriculació, ni assegurança pròpia ni d’un carnet de 
conduir especial, i es pot portar amb qualsevol vehicle. El subministrament també haurà 
d’incorporar un sistema antirobatori i un pal informatiu de fixació, així com el transport fins 
a Celrà. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 23 1621 
62500 “Inversions àrea medi ambient” del pressupost vigent de la corporació, i de 
conformitat amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè.- El contracte es realitzarà sota la supervisió de la tècnica de medi ambient, que 
exercirà les facultats del responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquesta 
resolució perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
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14. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el servei d’assessorament 
en gestió integrada de plagues, i obrir la convocatòria per a contractar 
mitjançant procediment obert simplificat sumari (Expedient X241/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte 
administratiu del servei d’assessorament en gestió integrada de plagues, en virtut del 
Decret d’Alcaldia 257/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
2.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària 
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de 
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159.6 LCSP regula el procediment obert simplificat abreujat. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat i assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del 
servei d’assessorament en gestió integrada de plagues, per import de 7.186,57 €, IVA 
inclòs (5.939,31 €, IVA exclòs), per una durada de quatre anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat abreujat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació 
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del pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un 
termini mínim de 10 dies hàbils es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 i 2022, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
7.186,57 €, IVA inclòs (5.939,31 €, IVA exclòs), equivalent a quatre anualitats, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària  80.1710.22799 “treballs de defensa fitosanitària espais 
verds” a càrrec del pressupost de l’exercici 2019 i les que corresponguin per als anys 2020, 
2021 i 2022. 

 
 
15. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir el servei d’aula de Teatre 
de Celrà, i obrir la convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert 
simplificat (Expedient X530/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte 
administratiu de servei d’aula de teatre, adreçat a infants, jovent i adults, en virtut del 
Decret d’Alcaldia 450/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
2.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària 
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de 
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 
 
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu del servei 
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d’aula de teatre, adreçat a infants, joves i adults, per import de 17.827,57 €, IVA inclòs 
(14.733,53 €, IVA exclòs), per una durada de dos anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del 
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini 
mínim de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 i 2021, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
17.827,57 €, IVA inclòs (14.733,53 €, IVA exclòs), equivalent a dues anualitats, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 30.3342.22609 “Activitats cultura” i 50.3371.22699 
“Activitats joventut” a càrrec del pressupost de l’exercici 2019 i les que corresponguin per 
als anys 2020 i 2021. 
 
Cinquè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. Elisenda Quintana Julian, Tècnica de l’Ajuntament 
Vocalies: Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. Laura Francès Sanmartín, tècnica de l’Ajuntament 
Sra. Mariona Salvador Pujolràs, tècnica de l’Ajuntament. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
 
 
16. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir els serveis educatius, 
concretament, per l’execució de diversos cursos formatius adreçats a persones 
adultes i serveis educatius de suport adreçats a menors d’edat, i obrir la 
convocatòria per a contractar mitjançant procediment obert simplificat 
(Expedient X531/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Als efectes previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), aquesta Alcaldia entén necessari que es tramiti un contracte 
administratiu de serveis educatius, concretament, per l’execució de diversos cursos 
formatius adreçats a persones adultes i serveis educatius de suport adreçats a menors 
d’edat, en virtut del Decret d’Alcaldia 449/2019. 
 
2.- S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
3.- Consten en l’expedient memòria justificativa de l’àrea, l’informe de la Secretària 
municipal i la fiscalització prèvia per part de l’Interventor municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 116.1 de la LCSP la celebració dels contractes per part de 
les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient,  
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes 
previstos per l’article 28 d’aquesta Llei. 



 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

 
2. Als articles 156 a 159 de la LCSP es regula el procediment obert. I més concretament, 
l’article 159 LCSP regula el procediment obert simplificat. 
 
3. Estem davant un contracte de serveis, als efectes del que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
4. I de conformitat amb el que disposa la Directiva 2014/24/U, del Parlament i el Consell de 
26 de febrer, contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa; Reglament 
d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el 
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació (EDL2016/9); Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-; Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques -RGLCAP- i Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
5. L'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i tramitar l’expedient és la Junta de 
Govern Local, d’acord amb la Disposició addicional segona, primer apartat, de la LCSP, en 
relació amb el Decret d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern local aprova per unanimitat l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat i 
assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, del contracte administratiu de serveis 
educatius, concretament, per l’execució de diversos cursos formatius adreçats a persones 
adultes i serveis educatius de suport adreçats a menors d’edat, per import de 70.461,01 
Euros, IVA inclòs (58.232,24 Euros, IVA exclòs), per una durada de quatre anys. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació mitjançant 
procediment obert simplificat d’aquest contracte de serveis. 
  
Tercer. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte per 
procediment obert simplificat, donant ordre de que es procedeixi a la publicació del 
pertinent anunci en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en un termini 
mínim de 15 dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Quart. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2019 i 2023, per finançar 
(mitjançant recursos ordinaris) les despeses derivades del contracte per l'import de 
70.461,01 Euros, IVA inclòs (58.232,24 Euros, IVA exclòs), equivalent a quatre 
anualitats, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 50.3371.22799 “Aula d’estudi 
secundària”, 70.2310.22799 “Aula estudi primària”; 74.3372.22699 “activitats per la gent 
gran”, 76.3200.22699 “Activitats àrea d’educació” i 76.3200.22699 “activitats àrea 
d’educació” a càrrec del pressupost de l’exercici 2019 i les que corresponguin per als anys 
següents fins a l’any 2023. 
 
Cinquè. De conformitat amb l’establert en l’article 326 de la LCSP la mesa de contractació 
exercirà, entre d’altres, les funcions relacionades en l’apartat 2 d’aquest article com a 
òrgan d’assistència tècnica especialitzada a l’òrgan de contractació; estant constituïda per 
aquest contracte, en virtut del que disposa la Disposició Addicional segona, apartat setè, de 
la LCSP pels membres següents:  
 

Presidència:  Sr. Elisenda Quintana Julian, Tècnica de l’Ajuntament 
Vocalies: Sra. Rosa M. Melero Agea, Secretària de la Corporació. 

Sr. Ramon Boada Oliveras, Interventor de la Corporació. 
Sra. Mariona Salvador Pujolràs, tècnica de l’Ajuntament. 

         Secretària: Sra. Lidia Martí Ribas, tècnica de l’Ajuntament. 
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17.- Aprovació del contracte de coproducció amb la Xarxa Audiovisual Local per 
a l’emissió del Magazín Ter-Gavarres. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La Xarxa Audiovisual Local S.L. (XAL) és una societat limitada creada per la Diputació de 
Barcelona que treballa sota la denominació La xarxa de comunicació local –la Xarxa-, i té 
per objectiu proporcionar serveis i fomentar la col·laboració en forma de coproducció i 
d’intercanvi d’experiències a aquelles estructures públiques o privades que tinguin com a 
finalitat la comunicació en l’àmbit de Catalunya. 
 
La XAL és cessionària dels actius i passius de la societat instrumental del Consorci de 
Comunicació Local, Agència de Comunicació Local (ACL), que actuava com a entitat de 
suport a la comunicació local a les emissores de ràdio municipals dels ajuntaments adherits 
al Consorci, entre les quals hi ha Ràdio Celrà. Motiu pel qual el Ple municipal, en sessió 
ordinària del dia 9 de desembre de 2014, va ratificar l'acord de la Junta de Govern Local, 
de data 18 de novembre de 2014, en virtut del qual l'Ajuntament s'adheria al protocol 
general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local, amb efectes a partir del dia 1 de gener 
de 2015. 
 
2. L'Ajuntament de Celrà ha presentat a la XAL un projecte de coproducció radiofònica que 
reuneix els requisits de la XAL per tal de dur a terme aquesta col·laboració entre la XAL i 
l'Ajuntament. I ambdues parts acorden formalitzar un contracte de coproducció que té per 
objecte regular les condicions de producció, cessió i emissió d'una obra radiofònica 
anomenada MAGAZÍN TER-GAVARRES, amb les  característiques i d'acord amb el projecte 
presentat i que, a mode de resum, obeeix al següent: 
 

− Format i temàtica: Informatiu sobre l’actualitat del municipi de Celrà i la seva àrea 
d’influència, Ter-Gavarres, en coordinació amb el Pla estratègic de la Llera del Ter 
en l'àmbit del desenvolupament econòmic i l'ocupació 2013-2020, liderat per 
l’Ajuntament de Celrà, i altres iniciatives de caràcter cultural, social i econòmic de 
la zona. El 2019 es fan dues edicions diàries diferents d’una hora cadascuna, al 
migdia i al vespre. 

− Temporada d’emissió: 2019.  
− Cost total de la coproducció: 25.000.-€, més l’IVA del 21%. 
− Aportació econòmica de la XAL a la coproducció: 5.000.-€, més l’IVA del 21%.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Mitjançant els contractes per la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció 
de programes destinats a la radiodifusió, així com els relatius al temps de radiodifusió, 
s'adquireix un conjunt de drets d'explotació d'una obra audiovisual o radiofònica, que són 
objecte de propietat intel·lectual. En conseqüència, ha de considerar-se que es tracta de 
contractes sobre propietats incorporals, motiu pel qual han de considerar-se exclosos de 
l'aplicació de la normativa sobre contractes públics per aplicació de l'article 9.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
  
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar el contracte de coproducció entre l'Ajuntament de Celrà i la Xarxa 
Audiovisual Local S.L. que té per objecte regular les condicions de producció, cessió i 
emissió d'una obra radiofònica anomenada MAGAZÍN TER-GAVARRES, en els termes que 
s'indiquen en el contracte, i que s'adjunta com annex a aquest acord. 



 
 

Ctra. de Juià, 48 – 17460 CELRÀ (Gironès) – Telèfon: 972492001 – Fax: 972492788 – ajuntament@celra.cat – www.celra.cat 

 
Segon. Facultar a l’Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Xarxa Audiovisual Local S.L.. 
 
Quart. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

 
18.- Pròrroga de la concessió de la nau número 4 de propietat municipal, per a 
la generació d’activitat econòmica (exp. 505/2016). 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de maig de 2019, es va adjudicar la 
nau industrial número 4, de propietat municipal, per a la generació d'activitat econòmica a 
favor de (…). D’acord amb el pacte tercer del document de formalització de la concessió de 
domini públic, aquesta s’atorgava per dos anys, a comptar des del dia 9 de maig de 2017. 
Per tant, finalitza el dia 8 de maig de 2019. 
 
2. Prèvia sol·licitud del Sr. (…), registre d’entrada municipal E2019002326 de data 12 
d’abril de 2019, la tècnica de promoció econòmica ha emès informe favorable a la pròrroga 
de concessió, que consta en l’expedient. 
 
3. És d’interès d’ambdues parts prorrogar un any aquesta concessió de domini públic, 
concretament des del dia 9 de maig de 2019 fins al dia 8 de maig de 2020, inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb la clàusula tercera del document de formalització de la concessió: “el 
termini de la concessió s’atorga per 2 anys, a comptar des del dia 9 de maig de 2017. A la 
durada inicial es podran afegir, per mutu acord de les parts i sempre de forma expressa, 
les pròrrogues, que tindran una durada mínima d’un any fins a un màxim de 4 anys 
pròrrogues incloses, d’acord amb la clàusula V del plec.”. 
 
2. De conformitat amb el que disposen els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.  
 
3. Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
  

A C O R D 
 
Primer. Prorrogar un any la concessió de la nau número 4 de propietat municipal, per a la 
generació d'activitat econòmica a favor de (…), des del dia 9 de maig de 2019 fins al dia 8 
de maig de 2020, inclòs. 
 
Segon. De conformitat amb la clàusula X del Plec de clàusules, el concessionari ha de 
satisfer a favor de l'Ajuntament de Celrà el cànon establert per al tercer any, per import de 
350 euros/mes. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Sr. (…), així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de 
la Corporació. 
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19. Autorització a Adamo Telecom DAMO TELECOM IBERIA, SA per a l’accés a 
infraestructures municipals susceptibles d’allotjar xarxes públiques de 
comunicacions electròniques (expedient X532/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Adamo està inscrita al Registre d’operadors per a l’explotació d’una xarxa pública de 
comunicacions electròniques i/o per a la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques disponibles al públic, i té interès en desplegar la seva xarxa al municipi de 
Celrà.  
 
2.- Que l’Ajuntament considera d’interès prioritari el desplegament de xarxes de 
comunicacions electròniques d’accés ultrarràpid en el seu terme municipal, i que la seva 
implantació es faci de la manera més eficient i amb el mínim impacte possible. 
 
3.- Que l’article 30 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) 
disposa que “los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la 
ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el 
establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate (…)”, i 
que aquest reconeixement genèric, precisa d’autorització d’ocupació concreta del domini   
públic, atorgada per l’Administració titular.  
 
Aquest precepte estableix que els titulars del domini públic han de garantir l’accés a tots els 
operadors, en condicions neutrals, transparents, equitatives i no discriminatòries, sense 
que en cap cas es puguin establir drets preferents o exclusius, tot prohibint de forma 
expressa l’atorgament del dret d’ús del domini públic per a la instal·lació o explotació d’una 
xarxa mitjançant procediments de licitació. 
 
4.- Que l’article 37 LGTel disposa que les administracions públiques titulars 
d’infraestructures susceptibles de ser utilitzades per al desplegament de xarxes públiques 
de comunicacions electròniques han de facilitar l’accés a aquestes infraestructures en 
condicions objectives, de transparència i no discriminació als operadors que instal·lin o 
explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques i que en cap cas es poden 
establir drets preferents o exclusius, tot prohibint de forma expressa que l’accés a aquestes 
infraestructures s’atorgui mitjançant procediments de licitació. 
 
5.- Que aquest mateix art. 37 estableix que les parts poden negociar lliurement els acords 
d’accés,  incloses les contraprestacions econòmiques, i que les administracions públiques 
titulars de les infraestructures tindran dret a establir les compensacions econòmiques que 
corresponguin. 
 
6.- Que el Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost 
del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat, 
desenvolupa els arts. 35 a 38 LGTel en allò relatiu a l’accés a infraestructures físiques 
susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques, coordinació d’obres 
civils i publicació d’informació sobre concessió de permisos.  
 
7.-  Que Adamo va presentar el Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de nova 
generació mitjançant fibra òptica al municipi de Celrà i mitjançant Decret d’Alcaldia 
833/2018, de 15 de novembre, es va aprovar aquest Pla, amb subjecció al compliment de 
les condicions següents: 
 

- Donar compte als serveis municipals de la instal·lació de CTO en pal o pedestal i 
consensuar prèviament la ubicació exacta i característiques del suport, sempre 
que aquests elements s’emplacin en sòl públic. 

 
- Pel cas dels edificis catalogats de Celrà, i atès que la normativa detalla la seva  

protecció establint que en els edificis catalogats no s’admeten les conduccions 
grapades per façana, caldrà  tenir  en  compte  aquesta  limitació  pel  cas  de  
les  caixes  terminals òptiques (CTO). 
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- L'Ajuntament haurà d’autoritzar les instal·lacions situades dins del domini 
públic, les originàries de Telefònica i altres de caràcter públic. 

 
- Abans de la seva execució caldrà sol·licitar llicència d’obres i autorització d’ús 

del domini públic. Pel que fa al domini privat (façanes per exemple), caldrà 
aportar les declaracions responsables a que fa referència la disposició addicional 
vuitena en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 
- Pel que fa als desplegaments aeris per pals o per façana, caldrà sol·licitar els 

permisos corresponents tant dels particulars com de l'Ajuntament. El traçat 
s’haurà de concretar en les corresponents sol·licituds de llicència, autoritzacions 
d’ús del domini públic i/o declaracions responsables, i caldrà estar a allò que 
disposa l’apartat 5 de l’article 34. 

 
D’acord amb l’article 34.6 LGTel, als plànols del Pla de desplegament l’operador defineix els 
trams en què preveu “estesa canalitzada” i “estesa façana o postes”.  
 
A la memòria del Pla, l'operador fa constar que el desplegament es realitzarà, 
majoritàriament, aprofitant les infraestructures canalitzades existents i vacants de 
Telefónica i de propietat pública.  
 
Si les infraestructures utilitzades són de Telefònica en virtut de l’oferta MARCO o de 
qualsevol altre operador, l’ajuntament haurà d’autoritzar igualment l’ús del domini públic. 
Si es tractés d’infraestructures municipals, la sol·licitud d’accés a aquestes infraestructures 
s’haurà de concretar d’acord amb allò que estableix el RD 330/2016.  
 
Per tant, si la xarxa de l’operador ha de transcórrer pel domini públic (subsòl, sòl o  vol), 
aquest haurà de sol·licitar llicència d’obres, si hi ha obra civil i, en tot cas, autorització d’ús 
del domini públic, si han de desplegar pel subsòl o pel vol del domini públic local. 
 
8.- Que d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, i atès el caràcter demanial de les 
infraestructures esmentades, resulta escaient l’atorgament de la corresponent autorització 
d’ús especial del domini públic d’acord amb la normativa patrimonial de les administracions 
públiques, així com la formalització d’un document on es recolliran els acords d’aquest 
accés i les seves condicions, incloses les corresponents contraprestacions econòmiques. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el què disposa l’article 56 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; article 92 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’article 40 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de Règim Local. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern municipal aprova per unanimitat  
l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 
Primer.- Aprovar el document administratiu a formalitzar entre l’Ajuntament de Celrà i 
Adamo Telecom Iberia, SA, per a l’autorització d’accés a infraestructures municipals 
susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques, que s’adjunta com 
a annex a aquest acord. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a Adamo Telecom Iberia, SA. 
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AUTORITZACIÓ A ADAMO TELECOM IBERIA, SA PER A L’ACCÉS A 
INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SUSCEPTIBLES D’ALLOTJAR XARXES 

PÚBLIQUES DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES  
REUNITS 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim Sr. Daniel Cornellà Detrell, Alcalde de l’Ajuntament de Celrà (en 
endavant, “Ajuntament”), , assistit per la Secretària municipal, Sra. ROSA M. MELERO 
AGEA, i als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el  règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
De l’altra banda, el senyor (…) amb NIF (…), que actua en nom i representació del operador 
de telecomunicacions Adamo Telecom Iberia SA, amb CIF (…) (en endavant Adamo), en 
virtut de poder notarial atorgat davant de la notaria de Barcelona, Sra. (…) (número de 
protocol 454 inscrit al Registre Mercantil de Barcelona el 2 de Març de 2010). 
 
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el 
present Conveni, i    

MANIFESTEN 
 

1.- Que  Adamo està inscrita al Registre d’operadors per a l’explotació d’una xarxa pública 
de comunicacions electròniques i/o per a la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques disponibles al públic, i té interès en desplegar la seva xarxa al municipi de 
Celrà.  
 
2.- Que l’Ajuntament considera d’interès prioritari el desplegament de xarxes de 
comunicacions electròniques d’accés ultrarràpid en el seu terme municipal, i que la seva 
implantació es faci de la manera més eficient i amb el mínim impacte possible. 
 
3.- Que l’article 30 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) 
disposa que “los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la 
ocupación del dominio público en la medida en que ello sea necesario para el 
establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate (…)”, i 
que aquest reconeixement genèric, precisa d’autorització d’ocupació concreta del domini   
públic, atorgada per l’Administració titular.  
Aquest precepte estableix que els titulars del domini públic han de garantir l’accés a tots els 
operadors, en condicions neutrals, transparents, equitatives i no discriminatòries, sense 
que en cap cas es puguin establir drets preferents o exclusius, tot prohibint de forma 
expressa l’atorgament del dret d’ús del domini públic per a la instal·lació o explotació d’una 
xarxa mitjançant procediments de licitació. 
 
4.- Que l’article 37 LGTel disposa que les administracions públiques titulars 
d’infraestructures susceptibles ser utilitzades per al desplegament de xarxes públiques de 
comunicacions electròniques han de facilitar l’accés a aquestes infraestructures en 
condicions objectives, de transparència i no discriminació als operadors que instal·lin o 
explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques i que en cap cas es poden 
establir drets preferents o exclusius, tot prohibint de forma expressa que l’accés a aquestes 
infraestructures s’atorgui mitjançant procediments de licitació. 
 
5.- Que aquest mateix art. 37 estableix que les parts poden negociar lliurement els acords 
d’accés,  incloses les contraprestacions econòmiques, i que les administracions públiques 
titulars de les infraestructures tindran dret a establir les compensacions econòmiques que 
corresponguin. 
 
6.- Que el Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost 
del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat, 
desenvolupa els arts. 35 a 38 LGTel en allò relatiu a l’accés a infraestructures físiques 
susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques, coordinació d’obres 
civils i publicació d’informació sobre concessió de permisos.  
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7.-  Que Adamo va presentar el Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de nova 
generació mitjançant fibra òptica al municipi de Celrà i mitjançant Decret d’Alcaldia 
833/2018, de 15 de novembre, es va aprovar aquest Pla, amb subjecció al compliment de 
les condicions següents: 

- Donar compte als serveis municipals de la instal·lació de CTO en pal o pedestal i 
consensuar prèviament la ubicació exacta i característiques del suport, sempre que 
aquests elements s’emplacin en sòl públic. 

 
- Pel cas dels edificis catalogats de Celrà, i atès que la normativa detalla la seva  

protecció establint que en els edificis catalogats no s’admeten les conduccions 
grapades per façana, caldrà  tenir  en  compte  aquesta  limitació  pel  cas  de  les  
caixes  terminals òptiques (CTO). 

 
- L'Ajuntament haurà d’autoritzar les instal·lacions situades dins del domini públic, 

les originàries de Telefònica i altres de caràcter públic. 
 
- Abans de la seva execució caldrà sol·licitar llicència d’obres i autorització d’ús del 

domini públic. Pel que fa al domini privat (façanes per exemple), caldrà aportar les 
declaracions responsables a que fa referència la disposició addicional vuitena en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 
- Pel que fa als desplegaments aeris per pals o per façana, caldrà sol·licitar els 

permisos corresponents tant dels particulars com de l'Ajuntament. El traçat s’haurà 
de concretar en les corresponents sol·licituds de llicència, autoritzacions d’ús del 
domini públic i/o declaracions responsables, i caldrà estar a allò que disposa 
l’apartat 5 de l’article 34. 

 
D’acord amb l’article 34.6 LGTel, als plànols del Pla de desplegament l’operador defineix els 
trams en què preveu “estesa canalitzada” i “estesa façana o postes”.  
 
A la memòria del Pla, l'operador fa constar que el desplegament es realitzarà, 
majoritàriament, aprofitant les infraestructures canalitzades existents i vacants de 
Telefónica i de propietat pública.  
 
Si les infraestructures utilitzades són de Telefònica en virtut de l’oferta MARCO o de 
qualsevol altre operador, l’ajuntament haurà d’autoritzar igualment l’ús del domini públic. 
Si es tractés d’infraestructures municipals, la sol·licitud d’accés a aquestes infraestructures 
s’haurà de concretar d’acord amb allò que estableix el RD 330/2016.  
 
Per tant, si la xarxa de l’operador ha de transcórrer pel domini públic (subsòl, sòl o  vol), 
aquest haurà de sol·licitar llicència d’obres, si hi ha obra civil i, en tot cas, autorització d’ús 
del domini públic, si han de desplegar pel subsòl o pel vol del domini públic local. 
 
8.- Que d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, i atès el caràcter demanial de les 
infraestructures esmentades, resulta escaient l’atorgament de la corresponent autorització 
d’ús especial del domini públic d’acord amb la normativa patrimonial de les administracions 
públiques, així com la formalització d’aquest document on es recolliran els acords d’aquest 
accés i les seves condicions, incloses les corresponents contraprestacions econòmiques. 
 
D'acord amb tot això, ambdues parts han arribat a un acord que formalitzen mitjançant el 
present document i el porten a efecte amb subjecció a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
1.- L’objecte d’aquest document és fixar, de conformitat amb l’establert a l’article 37 LGTel,  
les condicions d’ús per part de l’operador, de la infraestructura municipal  susceptible 
d’allotjar una xarxa pública de comunicacions electròniques. 
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Aquest dret d’ús en cap cas implicarà un dret exclusiu o preferent, de forma que d’aquesta 
infraestructura en podran fer ús d’altres operadors de comunicacions electròniques, sempre 
que l’espai físic disponible ho faci possible.  
 
2.- L’Ajuntament de Celrà autoritzarà l’ocupació d’un espai de titularitat pública, amb unes 
mides de 2x1 m, a l’edifici de Can Ponac (en la zona d’instal·lacions), destinat a la 
col·locació d’una capçalera electrònica de gestió de la xarxa de telecomunicacions. 
Adamo instal·larà els equips necessaris per la posada en marxa del seu equipament, 
assumint-ne el cost de gestió i manteniment de les instal·lacions elèctriques i de fibra 
òptica fins a les ubicacions assignades a la sala. 
 
Adamo es farà responsable del bon ús de les instal·lacions municipals, responent amb 
l’assegurança que té contractada amb la companyia Mapfre, concretament, amb la pòlissa 
de responsabilitat civil número (…). 
 
Es garantirà al personal de Adamo (o a aquells que l’empresa autoritzi fent la notificació 
corresponent a l’Ajuntament) l’accés 24x7 a aquest espai. L’accés es farà per la porta que 
accedeix directament a l’espai on s’ubica el rack d’Adamo. L’Ajuntament facilitarà a Adamo 
una clau per fer efectiu aquest accés. En el cas que s’hagi de canviar la tanca, l’Ajuntament 
lliurarà una còpia a Adamo de la nova clau d’accés. 
 
L’Ajuntament facilitarà una línia de subministrament elèctric amb limitador de 20A no 
redundat ni protegit en alterna 220V. 
 
3.- Adamo, com a contraprestació, proveirà de forma gratuïta de dos serveis de connexió a 
Internet d’alta qualitat (un per l’edifici de l’Ajuntament –Ctra de Juià, 48- i l’altre per 
l’edifici del Centre de Promoció Econòmica –C/ Bòbiles, 9). Fibra FAST! 1000/300 Mbps i de 
dos IP fixes. Així com també garantirà que la connexió es configuri amb la finalitat que tots 
els edificis municipals continuïn rebent la connexió a internet. La configuració es farà 
conjuntament amb el servei de manteniment de l’Ajuntament. 
 
A tal efecte, Adamo facilitarà un telèfon de contacte (…) perquè l'Ajuntament pugui 
notificar les incidències tan aviat com siguin detectades. Aquest servei ha d'estar 
disponible, com a mínim, tots els dies de la setmana i durant les 24 hores diàries, i haurà 
de resoldre, en un termini no superior a 8 hores aquelles avaries lleus ( s’entén per avaria 
lleu poder disposar d’accés a internet ) de la xarxa. 
 
Adamo haurà de disposar d'un servei d'emergència operatiu les 24 hores del dia els 7 dies 
de la setmana. En el supòsit de caure els dos serveis caldrà actuar de forma immediata per 
a restaurar el servei. 
 
Quan es produeixi una degradació del servei d’internet, el temps de resolució per a 
resoldre-ho haurà de ser inferior a 24 hores, sempre que aquesta degradació no superi el 
50% de l'ample de banda ofert a l'Ajuntament. En cas que la degradació suposi una 
superació del 50% de l'ample de banda, haurà de resoldre's en un termini no superior a les 
12 hores. 
4.- El manteniment i reparació d'avaries en totes les instal·lacions operades i 
infraestructures construïdes per Adamo, aniran a càrrec d'aquesta empresa. 
 
SEGONA.- OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. RÈGIM D’INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA. 
 
1.- Atès el caràcter demanial de les infraestructures esmentades en el present document es 
considera títol habilitant per a l’ús comú especial del domini públic a efectes de donar 
compliment a allò que disposen l’article 56 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 218.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya), ja que ha estat aprovat per Junta de Govern Local del dia ... 
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2.- L’operador es compromet a respectar la normativa municipal pel que fa a les 
actuacions, obres i ocupacions de via pública i a tramitar totes les comunicacions i/o 
llicències necessàries a aquests efectes. 
En concret, l’operador haurà de sol·licitar les corresponents llicències d’obres per aquelles 
intervencions en domini públic que així ho requereixin, d’acord amb la normativa 
corresponent. 
 
Aquestes llicències hauran de ser expresses i en cap cas es consideraran adquirides per 
silenci administratiu,  en atorgar facultats relatives al domini públic. En elles, s’establiran 
les condicions tècniques i jurídiques per a la seva execució. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ 
 
1.- L’ajuntament, en la mesura que disposi d’aquesta informació, informarà a l’operador 
d’altres infraestructures disponibles susceptibles d’allotjar una xarxa pública de 
comunicacions electròniques al seu terme municipal, així com de les actuacions municipals 
previstes que impliquin obra civil. 
 
2.-  L’operador s’obliga a comunicar durant la vigència del present conveni, les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores de serveis de comunicacions electròniques que, en virtut 
d’un dret d’ accés o interconnexió, compartiran la infraestructura cedida o faran ús de la 
xarxa instal·lada en la infraestructura municipal.  
 
3.- L’operador comunicarà a l’ajuntament, amb caràcter previ, les actuacions a realitzar en 
la via pública. Aquestes es duran a terme d’acord amb la planificació consensuada amb 
l’Ajuntament. 
 
QUARTA.-MANTENIMENT I REPARACIONS DE LES INFRAESTRUCTURES 
 
1.-  Serà a càrrec exclusiu de l’operador la conservació i manteniment de la seva xarxa de 
fibra i /o elements associats instal·lats en el marc del present document. 
 
2.- El manteniment de tots els elements de la infraestructura municipal que l’ajuntament 
posa a disposició de l’operador Adamo, serà a càrrec d’aquest operador. 
 
CINQUENA.-  COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
 
Als efectes de coordinació i seguiment de les obres i instal·lacions derivades del compliment 
del present conveni, s’establirà una comissió de seguiment formada per un representant de 
l’Ajuntament i un de l’operador. 
Aquesta comissió es reunirà a petició expressa d’una de les parts.  
 
SISENA.- CONTRAPRESTACIONS EXIGIBLES 
 
Pagament de les taxes corresponents (taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del sòl, subsòl i vol de la via pública municipal prevista a l’ordenança fiscal núm. 13).  
 
SETENA.- RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 
 
L’operador assumeix totes les responsabilitats pels danys ocasionats a les persones i a les 
coses que es poguessin derivar en favor de tercers aliens al present document, i que 
tinguin la seva causa en la implantació de la xarxa de comunicacions electròniques.  
 
VUITENA.- VIGÈNCIA 
 
Aquesta autorització tindrà una durada de 4 anys a partir de la signatura d’aquest 
document. 
 
No obstant això, la durada de l’autorització d’ús del domini públic es regirà per la seva 
normativa específica, sent essencialment revocable per raons d'interès públic.  
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L’operador es compromet a retirar la totalitat de la xarxa i deixar la infraestructura en les 
mateixes condicions inicials, a petició de l’ajuntament, un cop finalitzada la duració de 
l’autorització o per revocació o per qualsevol altra causa  de resolució. 
 
NOVENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Són causes de resolució anticipada del present conveni l’incompliment d’alguna de les 
seves clàusules i, en concret, la destinació de les infraestructures a una finalitat no 
establerta en aquest document o si Adamo perd la seva condició com a operador de 
comunicacions electròniques. 
 
DESENA.- JURISDICCIÓ  
Aquest conveni té naturalesa administrativa i qualsevol controvèrsia que susciti el seu 
compliment o incompliment, llevat de les que puguin ser resoltes a través del comissió de 
seguiment prevista a la Clàusula cinquena, serà competència de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.  

 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
20. Atorgament d’una subvenció a favor de les escoles de primària Falgueres i 
Aulet per a la realització d’una audició musical (Exp. X474/19). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Cada curs les escoles Les Falgueres i l’Aulet organitzen diversos espectacles o audicions 

musicals vinculades a l’assignatura de música. 
 
Aquest curs l’escola l’Aulet ha contractat l’espectacle “Un món d’instruments” a càrrec de la 
factoria artística Khan Cartró, que es va realitzar al Teatre l’Ateneu de Celrà el passat 20 de 
febrer de 2019. Hi van assistir 180 alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació 
Primària.  
 
L’escola Les Falgueres, ha contractat l’espectacle “La màquina del so” a càrrec de la 
companyia (…), Gestió cultural i activitats educatives, que es va dur a terme el dia 27 de 
febrer de 2019 al Teatre l’Ateneu de Celrà. Hi van assistir 195 alumnes d’entre 3r i 6è de 
primària. 
 

2. En data 25 d’abril de 2019,  registre d’entrada municipal número E2019002516, l’escola  
l’Aulet ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per import de 180 euros, corresponents a 1 
euro per cada infant assistent a l’audició, amb la finalitat de minorar el cost que han 
d’assumir les famílies per a la realització de l’activitat. 

 
Conjuntament amb la sol·licitud, l’escola aporta la factura justificativa de l’activitat per 
import de 400,51 euro i un certificat de la secretaria de l’escola conforme la subvenció es 
destinarà a sufragar la despesa derivada de la contractació de l’espectacle i que l’escola ja ha 
avançat l’import sol·licitat, minorant el cost a les famílies en 1 euro per infant assistent, i 
conforme l’escola no ha rebut cap altra subvenció per a la mateixa finalitat. 

 
3. En data 29 d’abril de 2019, registre d’entrada municipal número E2019002516, l’escola Les 

Falgueres ha formalitzat una sol·licitud de subvenció per import de 195 euros, corresponents 
a 1 euro per cada infant assistent a l’audició, amb la finalitat de minorar el cost que han 
d’assumir les famílies per a la realització de l’activitat. 
 
Conjuntament amb la sol·licitud, adjunten la factura justificativa de l’activitat per import de 
633,80 euros i un certificat de la directora de l’escola conforme el centre ja ha avançat el 
pagament de la factura i conforme l’escola no ha rebut cap altra subvenció de cap naturalesa  
per a la mateixa finalitat. 
 

4. En data 14 de maig de 2019 la tècnica d’Educació ha fet un informe favorable sobre la 
justificació de la subvenció. 
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5. En data 16 de maig de 2019 el regidor d’Educació ha emès una proposta de concessió d’una 

subvenció per import d’ 1 euro per cada alumne/a que hagi assistit a les corresponents 
audicions contractades per les escoles, amb la finalitat de minorar el cost de l’activitat de 
cada infant, facilitant l’accés de l’alumnat de Celrà a l’educació musical. 

 
D’aquesta manera, la proposta es concreta en l’aportació d’una subvenció per import de 180 
euros a l’Escola L’Aulet i una altra per import de 195 euros a l’escola Les Falgueres. 

 
6. Ha emès informe la secretària de la corporació el qual consta en l’expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vista la normativa aplicable, articles 239-241 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 118-129 
i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de 
les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Atorgar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament una subvenció a favor de les 
escoles d’educació infantil i primària de Celrà a fi de minorar el cost que han d’assumir les 
famílies de l’alumnat assistent a les audicions musicals contractades per cada centre, tal com es 
detalla a continuació: 

 Un import de 180 euros a favor de l’Escola L’Aulet amb CIF (…), adreça Ctra. de Juià, 
106, per sufragar la despesa derivada de la contractació de l’espectacle “Un món 
d’instruments”, realitzada el 20 de febrer del 2019. 

 Un import de 195 euros a favor de l’escola Les Falgueres amb CIF (…), adreça Av. 
Països Catalans s/n, per sufragar la despesa derivada de la contractació de l’espectacle 
“La màquina del so” realitzada el 27 de febrer de 2019. 

 
Segon. La despesa anirà a càrrec a les aplicacions pressupostaries número 76 3231 48002  
“Aportació escola Aulet i AMPA escola Aulet” i  76  3232 48002 “Aportació escola Falgueres i AFA 
escola Falgueres” del pressupost de la corporació per a l’exercici 2019. 
 
Tercer. Reservar, d’acord amb el que disposa l’ article 119.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, la facultat de revocar totalment o parcialment la subvenció atorgada i, si 
escau, reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes en el supòsit que no estigui 
destinada a la finalitat a la qual es condiciona el seu atorgament. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats, així com a la Tresoreria i a la Comptabilitat de la 
Corporació. 

 
 
21. Aprovació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a rehabilitar les 
façanes del carrer Sant Feliu (exp. X252/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En sessió plenària de data 12 de març de 2019 es van aprovar inicialment les bases 
reguladores per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del carrer Sant Feliu de Celrà 
(acord fet públic al BOP  de Girona número 57, de 21 de març  de 2019, al DOGC número 
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7842, de 28 de març de 2019, a l’e-tauler des del dia 28 de març fins al dia 29 d’abril  de 
2019 i també durant el mateix termini al tauler d’anuncis municipal).   
 
Un cop transcorregut el període d’exposició pública sense presentació de reclamacions l’acord 
d’aprovació inicial va esdevenir definitiu, publicant-se el text íntegre de les bases al BOP de 
Girona número 88, de 8 de maig de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 239-241 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i les bases 
que regeixen aquests ajuts. 
 
3. Articles 118-129 i 130-135 del Reglament d’ obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. Bases aprovades pel Ple de la corporació en data 12 de març de 2019. 
 
5. L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret d’Alcaldia 
341/2015, de data 22 de juny. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent 

 
ACORD  

 
Primer. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió d’ajuts per rehabilitar les façanes del carrer Sant Feliu de Celrà, el text de la qual 
s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 12.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària del pressupost 2019 següent: 21.1522.78000 “subvencions 
rehabilitació d’edificis”. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament l’alcalde de l’Ajuntament de Celrà als efectes d’executar aquest 
acord, especialment per ordenar la seva publicació en la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(SNPS), i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l’e-tauler 
de la corporació; per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i, perquè si cal, i d’acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o omissions que eventualment es 
puguin advertir en aquesta convocatòria. 
 
ANNEX 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER REHABILITAR 
LES FAÇANES DEL CARRER SANT FELIU DE CELRÀ. 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de 
Celrà per a la rehabilitació de façanes dels edificis del carrer Sant Fèlix de Celrà.  
 
Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec dels 
propietaris o promotors. 
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Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Celrà en la 
sessió de data 12 de març de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 88, de 8 de maig de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i aplicació pressupostària 
 
La despesa màxima prevista en aquesta convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts és de 
12.000 euros. 
 
El crèdit pressupostari va a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.1522.78000 “subvencions 
rehabilitació d’edificis”. 
 
L'òrgan competent concedirà la subvenció en funció de l'ordre de presentació de sol·licituds en 
el registre d'entrada municipal i fins que s'esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts. 
 
3. Termini de presentació de les sol·licituds 

 
El termini per presentar la sol·licitud serà des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30 de novembre de 
2019. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar, degudament omplertes, al Registre General de 
l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció al públic: 
 
 A partir del mesos de juny, setembre, octubre i novembre: 

o Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
o Dimarts, dimecres i dijous de 16.30 h a 19.00 h 

 
Durant els mesos de juliol i agost: 

o Dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h 
 
4. Termini de resolució i notificació 
 
4.1. Termini de resolució: el termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les 

bases. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 

 
4.2. Notificació i comunicació: es notificarà la resolució als promotors o propietaris 

sol·licitants de la subvenció. 
 

5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde 
de l’Ajuntament de Celrà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació. 
 
6. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) que 
queda articulada com Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS), i un extracte de 
la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la 
Corporació. 
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22. Aprovació de preus públics (exp. X510/2019). 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- Des de les àrees de cultura i joventut es presenta un informe, de data 14 de maig de 
2019, en relació a la proposta dels preus públics corresponents a cursos de l’Aula de Teatre 
pel curs 2019-20. 
 
3.- Ha emès informe l’interventor municipal de 14 de maig de 2019 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals 
poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de 
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la 
lletra B), de l’ article 20.1 d’ aquesta Llei.  
   
2. L'article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, reguladora de taxes i preus públics, 
modificat per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de 
preus públics haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que 
justificarà l'import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i la 
prestació dels serveis o els valors de mercat que s'hagin pres com a referència.  
   
3. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local.  
   
I va ésser en sessió plenària de data 8 de novembre de 2011 que es va delegar a la Junta 
de Govern Local l’establiment o modificació de preus públics a favor de la Junta de Govern 
Local per tots aquells cursos i activitats especials no previstos en la pròpia ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per 
l’Ajuntament de Celrà, tal i com és el supòsit. 
 
D'acord amb els supòsits de fet, la legislació aplicable, la Junta de Govern Local aprova per 
unanimitat l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
Primer.- Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord 

 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’e-tauler i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Celrà. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la comptabilitat de la Corporació. 
 

 ANNEX

Cursos Dates
Preu  

€/trim. matrícula
Teatre per adults octubre 2019-juny 2020 90,00 € 36,00 €  
Teatre infantil octubre 2019-juny 2020 70,00 € 36,00 €  
Teatre joves octubre 2019-juny 2020 90,00 € 36,00 €  

Preu Públic



 

  
 

 

23.- Aprovació d’un acord de col·laboració per a la matèria d’estada a l’empresa 
(exp. X522/19). 
 

L’Ajuntament de Celrà considera molt important que els estudiants puguin complementar la 
seva formació des d’una vessant pràctica.  
 
Per aquesta raó, és d’interès de l’Ajuntament de Celrà signar l’acord de col·laboració per a 
la matèria d’estada a l’empresa, per a què l’ estudiant que s’exposa a continuació pugui 
realitzar les seves pràctiques a l’Ajuntament de Celrà:  

 
 Acord de col·laboració per a la matèria d’estada a l’empresa: (…). 

Centre educatiu: Institut de Celrà 
Període de pràctiques: del 25 de juny al 16 de juliol de 2019, de dilluns a divendres en 
l’horari que s’indica en l’acord de col·laboració.  
Lloc de realització de les pràctiques: Escola municipal de Dansa de Celrà  
 

Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
Primer. Aprovar l’acord de col·laboració per a la matèria d’estada a l’empresa, que 
s’adjunta com a annex al present acord, per a què l’alumne indicada en la part expositiva 
d’aquest acord pugui efectuar pràctiques a l’Ajuntament de Celrà. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord al centre educatiu.  

 
 
24. Retribucions complementàries (exp. X6/2019) 
 

1.- El Sr. (…) ha realitzat 8 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant el 
mes d’abril, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern proposant el 
pagament de 110,40 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en 
l’expedient. 
 
2.- La Sra. (…) ha realitzat 5 hores extraordinàries en el servei d’atenció ciutadana durant 
el mes de març, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 69,00 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual consta 
en l’expedient. 
 
3.- La Sra. (…) va efectuar el repartiment de l’agenda d’actes de la Festa Major de Celrà i 
del butlletí d’informació municipal La Celranenca del mes de maig per tots els domicilis de 
Celrà, havent sol·licitat voluntàriament realitzar aquest servei de repartiment, fora de la 
seva jornada de treball, segons queda acreditat en l’informe de la tècnica de cultura 
proposant el pagament de 500,00€ en concepte de complement de productivitat pel 
repartiment realitzat, el qual consta en l’expedient. 
 
4.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 5 
hores durant el mes d’abril de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el 
pagament de 127,20 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en 
l'expedient. 
 
5.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total d’11 
hores durant el mes d’abril de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el 



 

  
 

 

pagament de 270,82 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en 
l'expedient. 
 
6.- El Sr. (…), vigilant municipal de l’Ajuntament de Celrà, ha realitzat un total de 12 
hores durant el mes d’abril de 2019 per cobrir franges horàries nocturnes i/o festives, 
segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim interior proposant el 
pagament de 295,44 euros en concepte de gratificacions, la qual consta en 
l'expedient. 
 
7.- La Sra. (…) ha realitzat 13 hores extraordinàries donant suport a l’increment 
d’activitat al pavelló d’esports durant el mes d’abril de 2019, segons queda acreditat 
en la proposta del regidor de règim intern proposant el pagament de 220,87 euros en 
concepte d’hores extraordinàries, el qual consta en l’expedient. 
 
8.- La Sra. (…) ha realitzat 22,50 hores extraordinàries donant suport al departament 
de Serveis Socials, segons queda acreditat en la proposta del regidor de règim intern 
proposant el pagament de 361,80 euros en concepte d’hores extraordinàries, el qual 
consta en l’expedient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 341/2015, de data 22 de juny.  
 
En base a aquests antecedents la Junta de Govern Local aprova per unanimitat l’adopció 
del següent   

 
A C O R D  

 
Primer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
110,40 euros, a favor del Sr. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de maig de 2019. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
69,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de maig de 2019. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
500,00 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte de complement de productivitat, quantitat 
que s’ha d’abonar en la nòmina del mes de maig de 2019. 
 
Quart. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
127,20 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de maig de 2019.  
  
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
270,82 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de maig de 2019.  
 
Sisè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 
295,44 euros, a favor del Sr. (…) en concepte de gratificacions, quantitat que s'ha d'abonar 
en la nòmina del mes de maig de 2019.  
 
Setè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 
220,87 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de maig de 2019. 
 
Vuitè. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de  
361,80 euros, a favor de la Sra. (…) en concepte d’hores extraordinàries, quantitat que s’ha 
d’abonar en la nòmina del mes de maig de 2019. 



 

  
 

 

 
Novè. Imputar aquesta despesa en les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost 2019 de la Corporació.  
 
Desè. Donar compte d’aquest acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la Corporació. 
 

 
25. Altres assumptes de caràcter urgent. 
 
En compliment del que estableix l’article 99 del ROM, es proposa que s’inclogui per raó 
d’urgència a la consideració de la Junta de Govern Local un assumpte no comprès dins de 
l’ordre del dia i que correspon a l’adjudicació d’un contracte menor de subministrament 
per a l’adquisició d’un reductor per a la centrífuga de l’EDAR de Celrà (exp. X446/2019). 
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació de l’assumpte, que s’aprova per unanimitat. 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La cap de planta de l’EDAR emet informe sobre la necessitat d’adquirir de forma 
immediata un reductor per a la centrífuga de l’EDAR, la qual és un element imprescindible i 
de funcionament diari de l’Estació depuradora.  
 
2. Es va demanar pressupost a una empresa: GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A., que 
ha presentat oferta per un import de 8.267,04 euros, IVA exclòs.  
 
3. L’òrgan de contractació emet informe proposant l’adjudicació d’un contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició d’ un reductor per a la centrífuga de l’EDAR de Celrà, per 
l’import de 8.267,04 euros, IVA exclòs, a favor de GEA Westfalia Separator Ibérica, S.A., 
motivant la necessitat del contracte on es justifica que no s’altera l’objecte del contracte 
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin els imports de 
l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic l’objecte del contracte és subministrament. 
 
2. El contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
defineix els contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es 
tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de 
subministrament o de serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229 en relació amb 
les obres, els serveis i els subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. La tramitació 
de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del 
contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació en el mateix 
de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de 
desplegament d’aquesta Llei. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat 
l’adopció del següent: 

 
A C O R D 

 
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l’adquisició d’un reductor 
per a la centrífuga de l’EDAR de Celrà, a favor de l’empresa GEA Westfalia Separator 



 

  
 

 

Ibérica, S.A., amb CIF número (…), per un import de 8.267,04 €, IVA exclòs (10.003,12€ 
IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
80.1600.63300 ‘Millores EDAR’, del pressupost vigent de la corporació, i de conformitat 
amb la certificació emesa per la Intervenció municipal. 
 
Tercer. El pagament es farà efectiu en el termini màxim de 30 dies a partir de l’aprovació 
de la factura corresponent pels serveis efectivament prestats. 
 
Quart. Fer pública l’adjudicació d’aquest contracte menor en el perfil del contractant en la 
forma prevista a l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, fent especial referencia al seu objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la 
identitat de l’adjudicatari. 
 
Cinquè. Trametre aquest acte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Sisè. El contracte es realitzarà sota la supervisió de la Sra. Ester Barneda, cap de planta de 
l’EDAR, que exercirà les facultats dels responsable del contracte. 
 
Setè. Notificar aquest acord als interessats i comunicar a l’adjudicatari que aquest acord 
perfecciona el contracte i dóna inici a la seva execució. 
 
Vuitè. Donar compte del present acord a Comptabilitat i a Tresoreria de la corporació. 
 

26. Comunicacions i informacions. 
 
No s’escau. 
 
27. Precs i preguntes. 
 
No s’escau. 
 
CLOENDA.- No havent-hi cap altre assumpte per tractar es conclou la sessió, sent les 
20:35 hores, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 
 


